
Diplomatick� sympoziu�
Jednoh� nejmenovanéh� lét� došl� znov� � setkán� představite�ů
různýc� frakc�.
J� mo� povinn�t� zapsa�, c� s� skuteč�ě �ěl�, neb�ť tyt� zpráv� uk�uj�,
ja� jso� �tatn� frakc� necivil�ovan� � ne�ěl� b� již nadál� bý� vpuš�ěn�
z� hradb� našeh� krásnéh� �ěst�, b� an� stát�.
Kd� hloup�t� � nekompetenc� �tatníc� náro�ů u�ěl� Rad� � náš Vlad�ř
přítrž, ab� nadál� nešpinil� skvěl� jmén� Okon�ů?!

De� prvý:
Představen� Alimar� s� přinesl� d� láz�ě malo� želvičk�, ktero� s�

snažil� pomal� přiblíži� � okraj�. Představený Cís�řstv� z�ři� � trva� n�
vyhozen� želvičk� z lázn�…

Představený Přev�ělenýc� sed� v b�énk�, bubl� šíš� � s�ěj� s�
piraní�, c� hon� želvičk� � kter� ta� propašova� o�, b�� strach�, protož�
m� sebo� v kufr� dvě náhradn� �ěl� � led�.

“T� vod� v� fontánc� chutn� �ěja� div�ě. Al� c�, jd� z n� cíti�
alkoho�, ta� až d� dn�,” řek� trpaslič� vyslane� � pi� dá�.

De� druhý:
Trpaslič� ambasador způsobi� � večer� fa� pa�, když bambitko�

zas�řeli� n� zahra�ě p�vátno� slepic� Ave�ů � zača� j� opéka� jak�
svačin� m�� oficiálním� chod�.

Jak� předkr� byl� podáván� vejc� n� divok�. Avenn� velvyslane�
s� ur�i�, protož� t� vza� jak� úto� n� svů� náro�. Zástupc� Lume�ů s�
pt�, jestl� nejso� � mán� ješ�ě zdivočelejš� vejc�.

Poradc� lumenskéh� vyslanc� omyle� ožeh� sá� seb�, když
prohlási�, ž� te� o�ň�tro� j� nudný, � ch�ě� zábav� ok�řeni� trocho�
vlastn� pyrotechnik� � magi�.



De� �řet�:
Někd� b� �ě� vysvětli� t� avenn� sloužíc�, ž� koupán� “nah�ř�

b�”n�namen�, ž� s� m� hrudní� obali� jistý� k�ře�. Stej�ě ta�
alimarsk� kurt�á�ě, ž� “svůdný o�ěv” n�namen� mask� s� srdíčk�.

Čestn� salv� trpasličíc� hodn�t�řů bohuže� stál� živo� lumenskéh�
delegát� � alimarskéh� poradc�. Příš�ě �ť t� zbra�ě nam�ř� výš než d�
úrov�ě oč� �tatníc� vyššíc� zástup�ů.

Rituáln� sebevražd� � následn� o��en� �ěl� zesnuléh� delegát�
Lume�ů, včet�ě tanečk� n� stol� nen� považován� z� folklorn� ukázk�
zvy�ů národ�. Škod�, ž� t� te� Přev�ělený nevě�ě� přede�.

De� čtvrtý:
Hled� s� večern� domác� mask� alimarsk� vyslanky�ě, byl� n� n�

prý růžov� králíčc� � podpi� �ějakéh� bard� bů� v� odku�. Od�ěn� jist�.
Trpaslič� delegá� s� ur�i�, když h� avenn� vyslane� b�elst�ě n�

stv�en� dohod� požáda� � ukázán� � darován� jeh� pírk�.
Došl� � duel� m�� alimarský� strážce� � cís�řsko� gardo� p�

výrok�, jestl� s� alesp�ň d� láz�ě nechc� už koneč�ě odloži� t� svoj�
pižlátk� n� sýr.

De� pátý:
K dalším� tragickém� úmrtí� došl� pot�, c� jede� z Lume�ů zača�

� več�ř� recitova� vybrano� po�i�, ktero� sá� napsa�. Byl� nutn�
vy�ěni� �ěkoli� kuch�ňskýc� nožů, použitýc� � v�ř�nut� vlastníh�
zvukovod� jední� z jeh� p�luchačů.

Volnočasovo� aktivit� v podobě hr� n� schovávano� nejspíš� vyhrá�
jede� z Přev�ělenýc�, už dv� dn� h� nikd� nikd� nevi�ě�. Doufejm�, ž� s�
nakone� objev� sá� o� seb�. Druh� míst� o�adi� jede� z cís�řskýc�
delegá�ů, jehož trup b� hlav� by� nal�ený v� s�řín� n� smeták�.



De� šestý:
Neúspěche� skončil� nočn� přepaden� trpasličíh� účetníh�, když s�

h� lupič zepta�: “Pen�� neb� živo�?”
By� n�ele� kole� poledn� zaduma�ě přemýšlejíc� � stál� s� nejistý

správno� odpověd�.
Dá� vá� hádank�, vít� jako� svítiv�� m� běžn� louč v Cís�řskýc�

komnatác�? Ž� n�? Přec� zhrub� jak� pě� Lume�ů.

De� sedmý:
Nebudet� m� t� věři�, al� dnešn� de� s� žádn� dalš� n�vykl�

okoln�t� nestal�.
Možn� t� j� tí�, ž� velvyslanc� byl� ta� unaven� � opil� � neví� c�

ješ�ě, ž� sedmý de� odpočíval�. E�, d�lov� byl� n� kár� natoli�, ž� nebyl�
schopn� vstá�.


